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Εἰσαγωγὴ

Σ

τὴ διαγνωστικὴ σκέψη τοῦ καρδιολόγου,
τὸ γυναικεῖο φῦλο διαφοροποιεῖται σαφῶς
ἀπὸ τὸ ἀνδρικό, κυρίως στὸ πεδίο τῆς στεφανιαίας νόσου, θεωρούμενο ὡς ἀρνητικὸς παράγοντας κινδύνου, τουλάχιστον σὲ ἡλικίες πρὸ
τῆς ἐμμηνόπαυσης, μὲ παράλληλα αὐξημένη πιθανότητα ἐκδήλωσης ἄτυπης συμπτωματολογίας.
Μιὰ ἄλλη ἐμφατικὴ διαφοροποίηση μεταξὺ τῶν
δύο φύλων ἐντοπίζεται στὴν ὄχι καὶ τόσο σπάνια ὀντότητα τῆς μυοκαρδιοπάθειας προκαλούμενης ἀπὸ stress, ὅπου τὸ 90% τῶν “εὐαίσθητων”
ἀσθενῶν μὲ τὴ διάγνωση αὐτὴ εἶναι γυναῖκες.
Εἶναι ἐπίσης γνωστό, πὼς οἱ διαταραχὲς ἀναπόλωσης μὴ εἰδικοῦ τύπου (καὶ συχνὰ ἄνευ κλινικῆς
σημασίας) ἀπαντῶνται συχνότερα σὲ γυναῖκες.
Κλασικὴ εἶναι, ἐπίσης, ἡ γνώση, ἤδη ἀπὸ αἰῶνος,
πὼς τὸ ἠλεκτροκαρδιογραφικὸ διάστημα QTc
εἶναι “φυσιολογικὰ” μεγαλύτερο στὶς γυναῖκες,
κατὰ 20 ms περίπου.1 Οἱ διαφοροποιήσεις αὐτές,
οἱ ὁποῖες ἀποδίδονται γενικὰ στὸ γενετικό καὶ
ὁρμονολογικό ὐπόστρωμα τοῦ γυναικείου φύλου
ἔναντι τοῦ ἀνδρικοῦ, δίνουν λαβὴ γιὰ περαιτέρω ἔρευνα, καταγραφή, ἑρμηνεία καὶ πρακτικὴ

ἀξιολόγηση τῶν ἰδιαιτεροτήτων τοῦ γυναικείου
φύλου ἔναντι τοῦ ἀνδρικοῦ, ἐν προκειμένῳ στὸ
πεδίο τῶν ἀρρυθμιῶν, ὥστε νὰ εἶναι πλέον ἀντικειμενικὴ καὶ ἀποτελεσματικὴ ἡ διαγνωστικὴ
καὶ θεραπευτικὴ προσέγγιση τοῦ συνόλου τῶν
ἀσθενῶν.
Γενετικό, ὁρμονολογικὸ ὑπόβαθρο καὶ ἠλεκτροφυσιολογικὲς ἰδιότητες
Παραγωγὴ καὶ ἀγωγὴ ἠλεκτρικοῦ ἐρεθίσματος. Σὲ ἀντίθεση μὲ τὴ γενικὴ ἀρχὴ πὼς οἱ
χαμηλότερες καρδιακὲς συχνότητες εὐνοοῦν τὴ
μακροζωία, ἡ μέση καρδιακὴ συχνότητα ἀνευρίσκεται ὑψηλότερη στὸν γυναικεῖο πληθυσμό,
ἀκόμη καὶ μετὰ ἀπὸ τὸν ἀποκλεισμὸ τῆς ἐπίδρασης τοῦ αὐτόνομου νευρικοῦ συστήματος ἐπὶ τοῦ
φλεβοκόμβου μέσῳ φαρμακευτικῆς ἀπονεύρωσης.2,3 Ἐπιπρόσθετα, ὁ χρόνος ἀνάνηψης φλεβοκόμβου, ἡ διάρκεια τῶν κυμάτων Ρ καὶ QRS, τὰ
διαστήματα ΑΗ καὶ HV καὶ τὸ μῆκος κύκλου ἐμφάνισης σημείου Wenckebach, κατά τὴν κολπικὴ
βηματοδότηση, εἶναι χρονικὰ μεγέθη μικρότερα
στὶς γυναῖκες (σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ διάστημα QT),
δηλώνοντας ἐν συνόλῳ μιὰ ταχύτερη παραγωγὴ
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καὶ ἀγωγὴ τοῦ ἠλεκτρικοῦ ἐρεθίσματος.2-4 Γιὰ τὶς
διαφορὲς αὐτές, δὲν εἶναι σαφὲς σὲ τί βαθμὸ εὐθύνεται ἡ μικρότερη μέση ἐπιφάνεια σώματος καὶ ἡ
μικρότερη μέση μᾶζα μυοκαρδίου τῶν γυναικῶν
ἢ τὸ ὁρμονολογικὸ ὑπόστρωμα.2 Πάντως, καὶ στὰ
δύο φῦλα, τὰ ἐν λόγῳ διαστήματα (πλὴν τοῦ HV)
βαίνουν αὐξανόμενα μὲ τὴν πρόοδο τῆς ἡλικίας,
ἀκολουθώντας τὴ γενικότερη γήρανση τοῦ ὀργανισμοῦ. Σημειώνεται, ἐπίσης, πὼς δὲν ἐντοπίζεται
οὐσιώδης διαφορὰ στὶς μετρούμενες ἀνερέθιστες
περιόδους κόλπων καὶ κοιλιῶν μεταξὺ ἀνδρῶν
καὶ γυναικῶν,2 γεγονὸς ποὺ ἀπενοχοποιεῖ αἰτιο
λογικὰ τὶς παραμέτρους αὐτές, σὲ σχέση μὲ τὴν
ὅποια σχετικὴ προδιάθεση τοῦ ἑνὸς ἢ τοῦ ἄλλου
φύλου στὴν ἐκδήλωση ὑπερκοιλιακῶν καὶ κοιλιακῶν ἀρρυθμιῶν. Σὲ ἐπίπεδο νοσολογίας, οἱ
διαταραχὲς κολποκοιλιακῆς ἀγωγῆς εἶναι συχνότερες στοὺς ἄνδρες, ὡς ἀναμένεται μὲ βάση τὰ
ἀνωτέρω, ἐνῶ στὴν ἐπίπτωση τῆς νόσου φλεβοκόμβου φαίνεται νὰ ὑπερτεροῦν οἱ γυναῖκες.5 Οἱ
ἐνδείξεις βηματοδότησης, βέβαια, εἶναι ἀπολύτως
κοινὲς στὰ δύο φῦλα.
Ὁρμόνες φύλου, ἰοντικὰ ρεύματα καὶ QT διάστημα. Ἐργαστηριακὲς ἔρευνες ἔχουν ἐντοπίσει
καὶ περιγράψει τὴν παρουσία ὑποδοχέων οἰστρογόνων, προγεστερόνης καὶ τεστοστερόνης στὰ
καρδιακὰ μυοκύτταρα.6 Μέσῳ τῶν ὑποδοχέων
αὐτῶν, οἱ ὁρμόνες τοῦ φύλου ἐπιδροῦν ἐπὶ τῆς λειτουργίας (ἀλλὰ καὶ τῆς ἀφθονίας – repolarization
reserve) συγκεκριμένων ἰοντικῶν καναλιῶν, ὅπως
εἶναι τὸ καθυστερημένο ἐπανορθωτικὸ ρεῦμα
ἐξόδου καλίου (Ikr) μὲ τρόπο εὐοδωτικὸ ἢ κατασταλτικό.6,7 Στὴν πράξη, οἱ ἐπιδράσεις αὐτὲς
ἀποτυπώνονται στὸ QT διάστημα, ὡς προελέχθη,
καθὼς καὶ στὴν ἄλλοτε ἄλλη δυνατότητα ἐπίδρασης διαφόρων φαρμάκων ἐπὶ τοῦ διαστήματος
αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τῆς συνεπακόλουθης ἐπιρρέπειας
γιὰ τὴν ἐκδήλωση δυνητικὰ ἐπικίνδυνων κοιλιακῶν ἀρρυθμιῶν.
Σὲ γενικὲς γραμμές, τὰ οἰστρογόνα εἶναι ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα παρατείνουν τὸ QT διάστημα, σὲ
ἀντίθεση μὲ τὴν προγεστερόνη καὶ τὴν τεστοστερόνη, ποὺ προκαλοῦν μικρὴ βράχυνση. Κλινικὰ
δεδομένα πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ δίνουν μελέτες ὁρμονικῆς ὑποκατάστασης (οἰστρογόνα ἔναντι συνδυασμοῦ οἰστρογόνων μὲ προγεστερόνη8)
ἢ ὁρμονικῆς θεραπείας (ἀντιανδρογόνα σὲ ἀσθε-
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νεῖς μὲ καρκῖνο προστάτη9), καθὼς καὶ μελέτες
καταγραφῆς τοῦ QT κατά τὴ διάρκεια τοῦ καταμήνιου κύκλου.10
Οἱ ἰδιαιτερότητες τοῦ γυναικείου φύλου σὲ διάφορες καταστάσεις σχετιζόμενες μὲ διαταραχὲς
ρυθμοῦ
Σύνδρομο μακροῦ QΤ (Long QT syndrome,
LQT). Ἡ γενετικὰ καθοριζόμενη δυσλειτουργία
ἰοντικῶν καναλιῶν (ἰδίως ἡ μειωμένη λειτουργία ἐξώτροπων ἐπαναπολωτικῶν ρευμάτων Iks
καὶ Ikr, ἢ ἠ αὐξημένη λειτουργία ἐσώτροπου ἐκπολωτικοῦ ρεύματος INa) εὐθύνεται γιὰ τοὺς διάφορους ὑποτύπους τοῦ συνδρόμου αὐτοῦ, ἡ διάγνωση τοῦ ὁποίου δὲν εἶναι πάντοτε σαφής, κάτι
ποὺ ὑποδεικνύει καὶ ἡ παρουσία διαγνωστικῶν
κριτηρίων. Στὰ ἰσχύοντα διαγνωστικὰ κριτήρια
Schwartz, ἀποτυπώνεται μιὰ διαφοροποίηση ἐπὶ
τῶν δύο φύλων, μὲ τὸ QTc διάστημα μεταξὺ 450
καὶ 460 ms νὰ δίνει ἕνα βαθμὸ στοὺς ἄνδρες καὶ
ὄχι στὶς γυναῖκες, ὅπου θεωρεῖται φυσιολογικό.11
Ἀναφορικὰ μὲ τὸν κίνδυνο αἰφνιδίου καρδιακοῦ
θανάτου σὲ διαγνωσμένους ἀσθενεῖς, στὴν παιδικὴ ἡλικία ὁ κίνδυνος αὐτὸς εἶναι ὑψηλότερος σὲ
ἀγόρια.12 Μετὰ τὴν ἐνηλικίωση, ὁ κίνδυνος αὐξάνεται στὸ γυναικεῖο φῦλο, ἰδίως στὸν τύπο LQT 2,
μὲ ἰδιαίτερη αἰχμὴ κατὰ τὴν περίοδο τῆς λοχείας.13
Στὸν τύπο αὐτὸ ὁ κίνδυνος παραμένει ὑψηλὸς καὶ
μετὰ τὴν ἐμμηνόπαυση, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν τύπο
LQT 1. Στὸν τύπο LQT 3 φαίνεται νὰ ὑπάρχει
γενικὰ αὐξημένος κίνδυνος σὲ ἄνδρες ἀσθενεῖς,14
ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι τύποι LQT εἶναι σπάνιοι, χωρὶς
ἰδιαίτερα δεδομένα ἐπὶ τοῦ κινδύνου αἰφνίδιου
θανάτου.
Ἐπίκτητο μακρύ QΤ καὶ torsades de pointes
(TdP). Τὸ ἐπίκτητο μακρὺ QT, συνήθως φαρμακευτικό, ἔχει καὶ αὐτὸ γενετικὸ ὑπόβαθρο, μὲ τὴν
ἔννοια τῆς προδιάθεσης, ἡ ὁποία ἀποτυπώνεται
ὄχι σὲ δυσλειτουργία ἀλλὰ σὲ μειωμένη ἐφεδρεία
ἰοντικῶν καναλιῶν (decreased repolarization
reserve), ἰδίως τοῦ καναλιοῦ IKr. Οἱ γυναῖκες ἐκδηλώνουν τὴν πλειοψηφία τῶν περιπτώσεων
ἐπίκτητου LQT καὶ TdP (περὶ τοῦ 70%).15 Ἐπὶ ἐνδείξεως χορήγησης φαρμάκου ὑπεύθυνου γιὰ παράταση τοῦ QT διαστήματος, ἡ παρουσία baseline
ἠλεκτροκαρδιογραφήματος, ὥστε νὰ ἀποκλειστεῖ
ἡ προϋπάρχουσα παράταση τοῦ QT, ἡ ἀποφυγὴ
συγχορήγησης δύο ὁμοίως ἐνοχοποιούμενων φαρ-
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μάκων ἐκ τοῦ σχετικοῦ πίνακα καὶ ὁ ἠλεκτροκαρδιογραφικὸς ἐπανέλεγχος, κατὰ τὸ δυνατό, μετὰ
τὴν ἔναρξη τῆς θεραπείας, εἶναι τὰ προτεινόμενα
μέτρα πρόληψης τῆς δυνητικὰ ἐπικίνδυνης αὐτῆς
κατάστασης.
Σύνδρομο βραχέος QΤ (Short QT syndrome,
SQT). Ὅπως εἶναι εὐνόητο, ἡ ”προστατευτικὴ” ἐν
προκειμένῳ δράση τῶν οἰστρογόνων ἐπὶ τοῦ QT
διαστήματος συμβάλει ὥστε τὸ ἀκόμη πιὸ σπάνιο
αὐτὸ γενετικὸ σύνδρομο ἐπικράτησης ἐξώτροπων
ἐπαναπολωτικῶν ρευμάτων νὰ ἐκδηλώνεται ἕως
καὶ τρεῖς φορὲς συχνότερα στὸν ἀνδρικὸ πληθυσμό. Καὶ ἐδῶ προτείνονται διαγνωστικὰ κριτήρια,16,17 χωρὶς πάντως φυλετικὴ διαφοροποίηση.
Σύνδρομο Βrugada. Στὸ σύνδρομο αὐτό, ἡ διαταραχὴ ὀφείλεται σὲ δυσλειτουργία ἐσώτροπου
ἐκπολωτικοῦ ρεύματος INa, γεγονὸς ποὺ ὁδηγεῖ σὲ
παθολογικὴ βράχυνση ἐπαναπόλωσης στὴ δεξιὰ
κυρίως κοιλία. Ὅπως καὶ στὸ SQT, τὸ γυναικεῖο
φῦλο εὐνοεῖται μέσῳ τῆς παρατεταμένης ἐπαναπόλωσης, μὲ τὴ μεγάλη πλειοψηφία τῶν ἠλεκτροκαρδιογραφικᾶ ἐμφανῶν περιπτώσεων, ἀλλὰ καὶ
τῶν αἰφνιδίων θανάτων, νὰ ἀφοροῦν ἄνδρες, σὲ
ποσοστὸ περὶ τοῦ 80%.18 Ἐπὶ δεδομένου συνδρόμου πάντως, φαίνεται νὰ ὑπάρχει μιὰ τάση αὐξημένου κινδύνου αἰφνιδὶου θανάτου στοὺς ἄνδρες,
χωρὶς αὐτὸ νὰ εἶναι ἀπόλυτα σαφές.18, 19
Κατεχολαμινεργικὴ πολύμορφη κοιλιακὴ
ταχυκαρδία (CPVT). Ἡ μετάλλαξη στοὺς ὑποδοχεῖς ρυανοδίνης προκαλεῖ ὑπερφόρτιση ἀσβεστίου στὸ μυοκαρδιακὸ κύτταρο καὶ αὐτὸ ἀποτυπώνεται κλινικὰ μὲ τὸν κίνδυνο κακοήθων
κοιλιακῶν ἀρρυθμιῶν σὲ συνθῆκες διέγερσης
τοῦ συμπαθητικοῦ νευρικοῦ συστήματος. Ἂν
καὶ δὲν ὑπάρχει διαφορὰ στὴν ἐπίπτωση μεταξὺ
ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, φαίνεται ὅτι οἱ γυναῖκες
ἐκδηλώνουν κοιλιακὲς ἀρρυθμίες σὲ μεγαλύτερη
ἡλικία καὶ θεωρεῖται πὼς ἔχουν, γενικῶς, μικρότερο κίνδυνο αἰφνιδίου θανάτου σὲ σχέση μὲ τοὺς
ἄνδρες,20 ἂν καὶ αὐτὸ δὲν ἀποτυπώνεται σὲ ὅλες
τὶς σχετικὲς καταγραφές.21 Καὶ ἐδῶ τὸ ὁρμονολογικὸ ὑπόβαθρο φαίνεται νὰ παίζει τὸ ρόλο του,
μὲ τὴν τεστοστερόνη νὰ εὐνοεῖ τὴν ἐνδοκυττάρια
συσσώρευση ἀσβεστίου (ἄρα καὶ τὴν ἐκδήλωση
ἀρρυθμιῶν) μὲ τὴν ἐνεργοποίηση L-type ἰοντικῶν
καναλιῶν ἀσβεστίου, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν προγεστερόνη.22
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Πρώιμη ἐπαναπόλωση. Ἡ πρώιμη ἐπαναπόλωση, ἡ ὁποία στὸ παρελθὸν θεωρεῖτο καλόηθες
καὶ γενικῶς ἀθῶο ἠλεκτροκαρδιογραφικὸ εὕρημα, ἔχει ἐνοχοποιηθεῖ τελευταῖα γιὰ τὸν ἔστω
ὑποσημαινόμενο κίνδυνο αἰφνιδίου καρδιακοῦ
θανάτου, ἰδίως σὲ περιπτώσεις μεγάλης ἀνόδου
τοῦ σημείου J, ὁριζόντιας ἢ κατιοῦσας φορᾶς τοῦ
ST διαστήματος ἢ ἐντοπισμένης ἀνάσπασης στὶς
κατωτεροπλάγιες ἀπαγωγές.23 Ὅπως καὶ στὸ ΗΚΓραφικά συγγενὲς σύνδρομο Brugada, ἡ ἐπίπτωση εἶναι μεγαλύτερη (περίπου διπλάσια) στοὺς
ἄνδρες, ἰδίως σὲ νεαρὲς ἠλικίες24, κάτι ποὺ ἀποδίδεται σὲ σχετικὴ ὑπερέκφραση τοῦ ἰοντικοῦ καναλιοῦ Ito.25
Ὑπερκοιλιακὲς ταχυκαρδίες (SVT). Ἡ ταχυκαρδία ἐπανεισόδου στὸν κολποκοιλιακὸ κόμβο
καὶ ἡ κολπικὴ ταχυκαρδία ἀπαντῶνται συχνότερα στὶς γυναῖκες, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν παρουσία
παραπληρωματικοῦ δεματίου καὶ τὴν ἐπακόλουθη ταχυκαρδία κολποκοιλιακῆς ἐπανεισόδου,
ὅπου ὑπερτεροῦν οἱ ἄνδρες,26 μὲ τὶς διαφορὲς
αὐτὲς στὴν ἐπίπτωση νὰ φθάνουν ἕως τὸ διπλάσιο. Σὲ παθοφυσιολογικὸ ἐπίπεδο, ἡ παρουσία
διπλῆς ὁδοῦ εἶναι ἐξίσου συχνὴ στὰ δύο φῦλα,
μὲ διαφορετικὲς ὅμως ἐπιμέρους ἰδιότητες (π.χ.
μικρότερη ἀνερέθιστη περίοδος βραδείας ὁδοῦ
στὶς γυναῖκες), ποὺ ὡς γνωστὸν καθορίζουν τὴ
δυνατότητα διαιώνισης τοῦ κυκλώματος τῆς ταχυκαρδίας, ἄρα καὶ τὴν πιθανότητα ἐκδήλωσης
κλινικοῦ ἐπεισοδίου.27 Μιὰ ἄλλη ἰδιαιτερότητα
τοῦ γυναικείου πληθυσμοῦ εἶναι ἡ μεγαλύτερη
ἐπίπτωση τῶν κλινικῶν ἐπεισοδίων SVT κατά
τὴ δεύτερη (ὠχρινικὴ) φάση τοῦ καταμήνιου κύκλου, κάτι τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ λαμβάνεται ὐπ᾽
ὄψιν κατὰ τὴν προσπάθεια καταγραφῆς (Holter)
ἢ κατὰ τὸν προγραμματισμὸ κατάλυσης τῆς ἀρρυθμίας.28
Κολπικὴ μαρμαρυγὴ (AF). Ἡ κολπικὴ μαρμαρυγὴ εἶναι ἡ ὑπερκοιλιακὴ ἀρρυθμία μὲ τὴ
μεγαλύτερη ἐπίπτωση στὸν γενικὸ πληθυσμό.
Παρ᾽ ὅτι οἱ ἄνδρες ἐκδηλώνουν συχνότερα τὴν
ἀρρυθμία, ἰδίως σὲ νεότερες ἡλικίες, οἱ γυναῖκες
μειονεκτοῦν σὲ ἐπιμέρους συνιστῶσες αὐτῆς. Κατ᾽
ἀρχήν, ὁ θρομβοεμβολικὸς κίνδυνος εἶναι μεγαλύτερος στὶς γυναῖκες,29 ἰδίως στὶς μεγαλύτερες
ἡλικίες καὶ αὐτὸ ἀντικατοπτρίζεται στὸ γνωστὸ
CHA2DS2VASc Score. Ἡ θεραπευτικὴ ἀντιμετώπιση ἐπίσης προβληματίζει στὶς γυναῖκες, μὲ περισ-
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σότερες παρενέργειες ἀντιαρρυθμικῶν φαρμάκων
(ἰδίως TdP), συχνότερες ὑποτροπὲς μετὰ ἀπὸ ἠλεκτρικὴ ἀνάταξη, καθὼς καὶ περισσότερες ἐπιπλοκὲς καὶ πιθανῶς μικρότερη ἀποτελεσματικότητα
τῶν ἐπεμβάσεων κατάλυσης.30-33 Ἡ γενετικὴ βάση
τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς εἶναι ἰδιαίτερα σύνθετη34 (πλὴν σπάνιων οἰκογενῶν περιπτώσεων μονογονιδιακῶν μεταλλάξεων), ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ
σχετιστεῖ μὲ τὶς παρατηρούμενες αὐτὲς διαφορὲς
μεταξὺ ἀνδρῶν – γυναικῶν. Σὲ κάθε περίπτωση,
μέριμνα τῆς ἰατρικῆς κοινότητας πρέπει νὰ εἶναι ἡ
ἐξάλειψη τοῦ ἰατρογενοῦς στοιχείου ἐπιβάρυνσης
τῆς πρόγνωσης τῶν γυναικῶν μὲ κολπικὴ μαρμαρυγὴ (ὅπως καὶ μὲ στεφανιαία νόσο), μὲ τὴν
ἔγκαιρη καὶ προσεκτικὴ ἐφαρμογὴ τῶν ἐνδεικνυόμενων θεραπευτικῶν ἐπιλογῶν.
Νευροκαρδιογενὴς συγκοπή (VVS). Σύμφωνα μὲ τὶς περισσότερες ἀναφορές, οἱ γυναῖκες
παρουσιάζουν ἐλαφρῶς μεγαλύτερη ἐπιπτωση
VVS, ἀλλὰ καὶ συχνότερα καὶ ἐντονότερα ἐπεισόδια σὲ ἐξατομικευμένη βάση35 καὶ αὐτὸ πιθανῶς
ὀφείλεται ὄχι σὲ ἀνωριμότητα ἢ δυσλειτουργία
τοῦ αὐτόνομου νευρικοῦ συστήματος, ἀλλὰ στὸν
ἐπαγόμενο ἀπὸ τὴν ὀρθοστασία καὶ τὴ φλεβοδια
στολὴ ἔντονο περιορισμὸ τῆς καρδιακῆς πλήρωσης (αἰφνίδια μείωση προφορτίου, ἐνεργοποίηση
καρδιακῶν τασεοϋποδοχέων καὶ κινητοποίηση
τοῦ κεντρομόλου σκέλους τοῦ ἀντανακλαστικοῦ,
μὲ φυγόκεντρο σκέλος τὴν ἀπόσυρση τοῦ συμ
παθητικοῦ καὶ ταυτόχρονη ἐκφόρτιση τοῦ παρασυμπαθητικοῦ νευρικοῦ συστήματος). Σὲ ὅτι
ἀφορᾶ τὸν τύπο τῆς ἀπάντησης κατὰ τὴ δοκιμασία ἀνάκλισης, ὁ μεικτὸς τύπος εἶναι συχνότερος
στὶς γυναῖκες, μὲ τοὺς ἄνδρες νὰ ὑπερέχουν στὴν
ἐκδήλωση καρδιοανασταλτικοῦ ἢ ἀγγειοκατασταλτικοῦ τύπου βαγοτονίας.36 Παρὰ τὸ γεγονὸς
ὅτι τὰ οἰστρογόνα μὲ τὴν ἀγγειοδιασταλτική τους
δράση θεωρητικὰ διευκολύνουν τὴν ἐκδήλωση
τοῦ ἀντανακλαστικοῦ, δὲν ἔχει βρεθεῖ σαφὴς συσχέτιση τῆς ἐκδήλωσης τῶν ἐπεισοδίων μὲ τὶς φάσεις τοῦ καταμήνιου κύκλου.37 Σαφῶς συχνότερη
στὶς γυναῖκες εἶναι καὶ ἡ ταχυκαρδία μετὰ ἔγερση,
χωρὶς ὀρθοστατικὴ ὑπόταση (Postural Orthostatic
Tachycardia Syndrome - POST), ἕνα σύνδρομο
ἐνίοτε ἔντονα συμπτωματικὸ (παρὰ τὴν ἀπουσία
ὑπότασης) καὶ γενικῶς ἀνθεκτικὸ στὶς προτεινόμενες θεραπευτικὲς παρεμβάσεις.
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Ἰδιοπαθὴς κοιλιακὴ ταχυκαρδία. Ὁ συνηθέστερος τύπος μὲ ἐντόπιση στὸ χῶρο ἐξόδου τῆς δεξιᾶς κοιλίας εἶναι συχνότερος στὶς γυναῖκες, ἐνῶ
ἡ σχετικὰ σπάνια ἀριστερὴ δεσμιδικὴ (fascicular)
ἰδιοπαθὴς κοιλιακὴ ταχυκαρδία ἐκδηλώνεται συχνότερα σὲ νέους ἄνδρες. Τὰ ἀποτελέσματα τῶν
ἐπεμβάσεων κατάλυσης εἶναι ἐξίσου καλὰ καὶ
στὰ δύο φύλα.38 Σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὶς συχνὲς μεμονωμένες ἔκτακτες κοιλιακὲς συστολές, ἄλλοτε ἄλλου
φορτίου ἐπὶ ἀπουσίας ὀργανικῆς καρδιοπάθειας,
οἱ ἄνδρες φαίνεται νὰ ἐμφανίζουν αὐξημένη ἐπίπτωση, κάτι ποὺ δὲν ἀντικατοπτρίζεται στὴ συχνότητα ἀναφορᾶς αἰσθήματος παλμῶν.18
Κοιλιακὴ ταχυκαρδία καὶ αἰφνίδιος θάνατος
ἐπὶ παρουσίας ὀργανικῆς καρδιοπάθειας. Παρὰ
τὴ θεωρητικὴ ἐπιρρέπεια τοῦ γυναικείου φύλου
στὴν ἐκδήλωση κοιλιακῶν ταχυκαρδιῶν τύπου
TdP καὶ τὴ χειρότερη πρόγνωση ἐπὶ ὀξέος ἰσχαιμικοῦ ἐπεισοδίου,39 ἡ ἐπίπτωση τῶν κακοήθων
κοιλιακῶν ταχυαρρυθμιῶν ἐπὶ παρουσίας ἰσχαιμικῆς μυοκαρδιοπάθειας εἶναι μᾶλλον μικρότερη
στὶς γυναῖκες,40 ἀκόμη καὶ ὅταν ληφθεῖ ὑπ᾽ ὄψιν
ἡ μειωμένη νοσηρότητα σὲ σχέση μὲ ἄνδρες ἴδιας
ἡλικίας. Στὸ ἴδιο πνεῦμα, μεταανάλυση πέντε μεγάλων μελετῶν, καὶ ἄνω τῶν 7.000 ἀσθενῶν μὲ
ἰσχαιμικὴ ἀλλὰ καὶ διατατικὴ μυοκαρδιοπάθεια
καὶ μόνιμο ἀπινιδωτῆ, ἀναφέρει λιγότερες κατάλληλες ἐνεργοποιήσεις τῶν συσκευῶν σὲ γυναῖκες
ἀσθενεῖς, ἀλλὰ καὶ παρόμοια συνολικὴ θνητότητα μὲ τοὺς ἀνδρες.41 Παρόμοια μειωμένη ἐμφάνιση κατάλληλων θεραπειῶν καταγράφεται καὶ
σὲ ἀσθενεῖς μὲ ὑπερτροφικὴ μυοκαρδιοπάθεια.42
Ὅπως καὶ στὴ μόνιμη βηματοδότηση, οἱ ἐνδείξεις
ἐμφύτευσης τῶν ἀπινιδωτῶν δὲν διαφοροποιοῦνται μεταξὺ τῶν δύο φύλων, ἂν καὶ εἶναι παραδεκτὸ πὼς ἐφαρμόζονται διστακτικότερα σὲ γυναῖκες ἀσθενεῖς.43
Στὸν Πίνακα 1 συνοψίζονται οἱ ἰδιαιτερότητες τῶν διαταραχῶν ρυθμοῦ στὸ γυναικεῖο φῦλο.
Συμπεράσματα. Οὐσιώδη ρόλο στὴν κατανόηση καὶ ὀρθὴ ἀξιολόγηση τῶν διαταραχῶν τοῦ
καρδιακοῦ ρυθμοῦ ἔχει καὶ ἡ γνώση τῶν διαφορετικῶν παθοφυσιολογικῶν καὶ ἐπιδημιολογικῶν
δεδομένων τοῦ κάθε φύλου. Ἂν καὶ σὲ γενικὲς
γραμμὲς ἡ θεραπεία, φαρμακευτικὴ ἢ ἐπεμβατική, τῶν βραδυ- ἢ ταχυαρρυθμιῶν δὲν διαφέρει
μεταξὺ ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, περαιτέρω ἔρευνα
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Πίνακας 1. Σύνοψη τῶν ἰδιαιτεροτήτων καὶ διαφοροποιήσεων τοῦ γυναικείου φύλου ἔναντι τοῦ ἀνδρικοῦ,
ἀναφορικὰ μὲ τὴν ἠλεκτροκαρδιογραφικὴ εἰκόνα, τὶς ἠλεκτροφυσιολογικὲς παραμέτρους
καὶ τὴν ἐπιρρέπεια σὲ ὑπερκοιλιακὲς καὶ κοιλιακὲς ἀρρυθμίες.
Φυσιολογικὴ κατάσταση - παθολογικὲς ὀντότητες

Ἰδιαιτερότητες γυναικείου φύλου
Συχνότερη ἐμφάνιση διαταραχῶν ἐπαναπόλωσης μὴ εἰδικοῦ
τύπου
Μακρύτερο QT διάστημα
Ὑψηλότερη μέση καρδιακὴ συχνότητα

Ἐπὶ φλεβοκομβικοῦ ρυθμοῦ, ὑγιῆ ἄτομα

Βραδυαρρυθμίες

Μικρότερη διάρκεια στὰ κάτωθι χρονικὰ διαστήματα/κύματα: χρόνος ἀνάνηψης φλεβοκόμβου, κύματα P καὶ QRS στὸ
ΗΚΓράφημα ἠρεμίας, διαστήματα ΑΗ καὶ HV καὶ μῆκος κύκλου ἐμφάνισης σημείου Wenckebach στὴν ἠλεκτροφυσιο
λογικὴ μελέτη
Λιγότερο συχνὲς διαταραχὲς κολποκοιλιακῆς ἀγωγῆς
Συχνότερη ἐκδήλωση συνδρόμου νοσοῦντος φλεβοκόμβου
Μακρύτερο QTc διάστημα στὰ ἰσχύοντα διαγνωστικὰ κριτήρια (βλέπε κείμενο)

Σύνδρομο μακροῦ QT

Μικρότερος κίνδυνος αἰφνιδίου καρδιακοῦ θανάτου στοὺς
τύπους LQT 1 καὶ 3, αὐξημένος κίνδυνος στὸν τύπο LQT 2,
ἰδίως στὴ λοχεία καὶ μετὰ τὴν ἐμμηνόπαυση
Συχνότερη ἐκδήλωση ἐπίκτητου μακροῦ QT καὶ torsades de
pointes (TdP)

Σύνδρομο βραχέος QT

Λιγότερο συχνὸ

Σύνδρομο Brugada

Λιγότερο συχνὸ

Κατεχολαμινεργικὴ πολύμορφη κοιλιακὴ ταχυκαρδία

Παρόμοια ἐπίπτωση, πιθανῶς μικρότερος κίνδυνος αἰφνιδίου καρδιακοῦ θανάτου

Πρώιμη ἐπαναπόλωση

Λιγότερο συχνὴ

Παροξυσμικὲς ὑπερκοιλιακὲς ταχυκαρδίες

Μεγαλύτερη ἐπίπτωση ταχυκαρδίας ἐπανεισόδου στὸν κολποκοιλιακὸ κόμβο καὶ κολπικῆς ταχυκαρδίας, μικρότερη
ἐπίπτωση ταχυκαρδίας κολποκοιλιακῆς ἐπανεισόδου, λόγῳ
παρουσίας παραπληρωματικοῦ δεματίου

Κολπικὴ μαρμαρυγὴ

Μικρότερη ἐπίπτωση (ἕως τὴ μέση ἡλικία), μεγαλύτερος
θρομβοεμβολικὸς κίνδυνος, πιθανῶς λιγότερο ἀποτελεσματικὴ ἡ φαρμακευτικὴ καὶ ἡ ἐπεμβατικὴ ἀντιμετώπιση

Νευροκαρδιογενὴς συγκοπὴ

Ἐλαφρῶς μεγαλύτερη ἐπίπτωση. Συχνότερα καὶ ἐντονότερα
ἐπεισόδια. Συχνότερος ὁ μεικτὸς τύπος ἀπάντησης στὴ δοκιμασία ἀνάκλισης

Ἰδιοπαθὴς κοιλιακὴ ταχυκαρδία

Μεγαλύτερη ἐπίπτωση τοῦ συνήθους τύπου μὲ μορφολογία
χώρου ἐξόδου δεξιᾶς κοιλίας. Μικρότερη ἐπίπτωση τῆς σχετικὰ σπάνιας ἀριστερῆς δεσμιδικῆς (fascicular) κοιλιακῆς
ταχυκαρδίας

Ἀναφορές γιὰ μικρότερη ἐπίπτωση κακοήθων κοιλιακῶν
Κοιλιακὴ ταχυκαρδία καὶ αἰφνίδιος θάνατος ἐπὶ παρουσίας
ἀρρυθμιῶν καὶ κατάλληλων ἐκφορτίσεων ἀπινιδωτικῶν συὀργανικῆς καρδιοπάθειας
σκευῶν
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μπορεῖ νὰ ἀναδείξει πτυχὲς στοχευμένης θεραπευτικῆς παρέμβασης μὲ συνεκτίμηση τοῦ φύλου τοῦ
ἀσθενοῦς καὶ μὲ στόχο τὴ μέγιστη δυνατὴ ἀπόδοση τῶν ἐφαρμοζόμενων θεραπειῶν.
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